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  الملخص

تهيئة المكان الذي اإلنسان إلى منذ القدم سعى 
وسائل العالقات  أولى يشغله وكانت الكهوف والمغارات
عيه منذ بدايات و اإلنسانالوظيفية الجمالية التي بدأت مع 

الجدران الداخلية لتلك على الفكري عندما بدأ يرسم 
الوظيفي  الغرضالكهوف والمغارات ليحقق من خالل 

والتوظيف الجمالي في العمليات التصميمية  .والجمالي
ا التفسيرات جلهمأمنذ القدم وقدمت من  اإلنسانالزمت 

ثره النظريات التي خاطبت المتلقي لتحقيق إوقامت على 
ي األسلوبوالتنوع  .التواصل الحضاري بين الشعوب واألمم

، وهو في العمليات التصميمية يعد من الضرورات المهمة
بعاد إامتالكها قادر على ، ويعتمد على المهارات األدائية

عات الشكلية الملل والكآبة عن المتلقي من خالل التنو
وصفاتها المظهرية التي تؤسس الناتج اإلبداعي الجمالي 
  المتمثل بالفن الرقمي الذي يعد الفن االتجاهي

)Vector Art (إلى  هم تمثالته لالرتقاء من خاللهأحد أ
في ، كما أنه يسهم دائيةعلى المستويات الفكرية واألأ

. الرقمية تطوير العلوم والمعرفة التي أتاحتها التكنولوجيا
لتصدي لدراسة التوظيف الجمالي لالباحث  ادعوهذا ما 
تطرق في الجزء  إذ .ي في الفن الرقمياألسلوبللتنوع 

والتعريفات  هميته وأهدافهأول لدراسة مشكلة البحث واأل
طار النظري لوصف اإل كانثم  .بحثلالتي ترتبط بعنوان ا

ومفهوم التصميمي والفن الرقمي  األسلوبمضامين التنوع و
لتحليل  اجراءات التحليل الوصفي ثم ،الوظيفة والجمال

وقد تقدم الباحث  .نتائجثم ال. جموعه من العيناتم
تخاذها االتي يمكن  بمجموعة من التوصيات والمقترحات

كمرجعية معرفية لبناء دراسات تكمل السلسلة المعرفية لفن 
  .التصميم

، المتجه الفن، األسلوب، التنوع :مفتاحيةالكلمات ال
  .لفنون الرقميةا

  

Abstract 
 
Since the beginning of time, humans have 

attempted to decorate the place they occupy. 
Their first medium of functional and aesthetic 
relations with place  was the walls of caves. 
On the one hand, utilizing aesthetics in design 
processes has always been a part of human 
experience and it constituted the foundation 
for interpretations and theories addressing 
inter-cultural communication. On the other 
hand, stylistic diversity of design processes, 
which is a necessity, requires performance 
skills to keep the receiver from boredom. 
Different shapes and their characteristics are 
responsible for the creative aesthetic products 
represented in digital arts, including Vector 
Art,which in turn help in attaining top 
intellectual and performance levels and 
developing knowledge through digital 
technology. 

The present article sheds light on the 
aesthetic employment of stylistic diversity in 
digital arts. The first section discusses the 
problem, significance, objectives and relevant 
definitions of the study. Then, the theoretical 
framework explores the content of diversity, 
design style, digital arts and the concepts of 
function and aesthetics. In the procedure, 
descriptive analysis is employed  to handle a 
set of samples and come up with findings. 
Then, a number of recommendations are 
made as a reference to build studies which 
complete the cognitive series of the art of 
design. 

Keywords: diversity, style/vector art, 
digital arts. 
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  مشكلة البحث
ي في الفن الرقمي والمتمثل بالفن األسلوببالتنوع والدراسات التي تهتم  األبحاثالنقص الواضح في 

  .االتجاهي وجماليات توظيفه

 أهمية البحث
في إثراء الجانب المعرفي بموضوع الفن الرقمي في العمليات التصميمية  هسهامإفي تكمن أهمية البحث 
لجمالية في الفن جوانب التوظيفات ا في ياألسلوبمكانية توظيف التنوع إ، وفي المتمثلة بالفن االتجاهي

   .إسهامه في إظهار الجوانب اإلخراجية الجمالية ذات األساليب المتنوعةكما تكمن في  .الرقمي

  هدف البحث 
ي للفن الرقمي المتمثل بالفن األسلوبلكشف عن التوظيف الجمالي للتنوع اإلى  يهدف البحث الحالي

 .االتجاهي
  حدود البحث 

  . مليات التصميمية الرقمية المتمثلة بالفن االتجاهيدراسة الع: الحدود الموضوعية . أ
   .وربا والواليات المتحدة األمريكيةأدول  :الحدود المكانية . ب
  . 2019 - 2016:الحدود الزمانية . ج

  تحديد المصطلحات

  :الوظيفة
  (Hegel:Translated by George Tarabich, 1979). هي الفائدة المعينة التي يحققها الشيء  

  :جمالال
بين  ريفه بأنه وحدة للعالقات الشكليةوجاء تع ،صفة تلحظ في األشياء وتبعث في النفس السرور والرضى

  .(red- Sami Khashaba, 1989)األشياء التي تدركها حواسنا 

  :)جرائياإ(التوظيف الجمالي 
  .االتجاهي المتنوع البصرية ذات المنفعة الجمالية داخل فضاء الفن ثارةالبنى التصميمية المحققة لإل

  :)إجرائيا(ي األسلوبالتنوع 
المتعدد والمتنوع من العمليات  األسلوبالخصائص الجمالية التي تؤسسها الوحدات البنائية ذات 

   .التصميمية المتمثلة بالفن االتجاهي

  :)Digital Art(الفن الرقمي 
ية البصر مع المهارات في هو فن متعدد التخصصات والنشاط وحل المشاكل التي تجمع بين حساس 

  .),Iyad Hussein 2008( مجاالت االتصال التكنولوجي

  :)Vector Art(الفن االتجاهي 
غالبا ما تكون بألوان محددة وتمتاز بقدرتها على المحافظة  ،رسوم تتعامل بتكوينها مع إحداثيات معينة

  ,Naeem Abbas). 2011( على طبيعتها من حيث الدقة والتصميم

  النظري طاراإل

  التوظيف الجمالي : المبحث األول
حتى أصبح العرف  ؛اقترنت عملية الخلق منذ بدء الخليقة بوجود وظائف للمخلوقات واألشياء في الحياة

حيث عرف  اإلنسانوالتي الزمت كل منها  ،واالستخدام المتكرر شرطا أساسيا وضروريا للوظيفة والجمال
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 ،ثارها معتقداته وأساطيرهآبانية على  ،األولى اإلنسان تلهمة من مفاهيممس ،الطبيعة بخيرها وغناها وتنوعها
  .مستمدة للمعرفة من غموضها وغضبها
جلهما التفسيرات أوقدمت من  ،منذ القدم حتى وقتنا الحاضر اإلنسانوارتبط مفهوما الجمال والوظيفة ب

مرتبطة ارتباطا  ذلك جعلها، فصميميةواسعة في العمليات الت ثرهما النظريات التي لها معانأوقامت على 
  .)(Johnson, 1996بنيته التي تعتمد على قدرات الفنان المصمم االبتكارية والمبدعة بوثيقا 

والمستقبل ) المصمم(بما أن العمليات التصميمية هي وسائل اتصال بصرية تعتمد على الطرف المرسل 
في  اظهار الجوانب الجمالية والوظيفية التي تعد أساسإيكون للمصمم دور مهم في  ،نه بال شكإف ،)المتلقي(

نجاحها من خالل إجادة التعامل مع المفردات والقدرة على إدراك 
والخامات  شكالواأل األلوانالعالقات المتماسكة بين الخطوط و

وتجميعها بطريقة منسقة داخل فضاء التصميم لتعبر في النهاية عن 
 لمخاطبة المتلقي وإقناعه، و(Emad, 1995) القيم الجمالية والوظيفية

ومن ثم تحقيق التواصل الحضاري ونقل الثقافات  ،بالفكرة المطروحة
وهنا يمكن القول أن  .واإلبداعات والموروثات بين الشعوب واألمم

ويكون بشكل  ،في العمليات الفنية بوجه عاميكون التوظيف الجمالي 
الفن الرقمي المتمثل  االعمليات التصميمية التي من ضمنهخاص، في 

 يعد من الركائز األساسية لنقل المعرفة، إذ )Vector Art(بفن الفيكتور 
كما  .لنظر واالهتمامباستوقف المتلقي فيه ت البصرية ثارةاإلو ،والترفيه

  )1(شكل              .),Iyad 2008( )1( يوضح شكل

يكمن في اختيار نظام  ،ية أم غير ذلكم عالمة تجارأسواء كانت ملصقا  ،لعمليات التصميميةنجاح ا
منحها طاقاته التعبيرية ، وهذا يعالقاتي يستوفي االحتياجات التصميمية المتمثلة بالبعدين الوظيفي والجمالي

ن التناغم المتكامل الحاصل بين القيم الجمالية مع القيمة الوظيفية وتفسيرها بطريقة أدائية نفعية إو .المتنوعة
  .(Obaidi, 2014) بعضهابجمال وقيمة ذات عالقة مباشرة  ةنظرالتصميم إلى  تجعل النظر

ستدعي اشتغاال يالتجاهي اأن العمليات التصميمية ومن ضمنها فن الفيكتور  ما سبق،وهذا يعني وفق 
 ،المرافق للجمال لحل مشكلة معينة) النفعي(يتكون من خطوات محددة تؤدي الغرض الوظيفي  اجرائيا منظمإ

بالتطورات  واعية تماماظهار وتفسير وتحليل وصياغة البنى التصميمية المتنوعة لها بطريقة إ فضال عن
يجاد إللعمل على ) المصمم(يدفع الفنان  وهذا ما ،خرىالعلمية والتكنولوجية المتصلة بمجاالت الحياة األ

 وهذا ما ،فكارأوعة و مجمأالصياغة المشتركة على شكل فكرة إلى  نظم وعالقات جديدة ليصل من خاللها
يتفق مع مفهوم الفن الرقمي المتمثل بالفن االتجاهي الذي يعد وطيد الصلة بالحياة واألنشطة التي يتعامل 

في ميادين الحياة المتنوعة مستخدما قدراته االبتكارية ليتواكب مع تطور الفن الرقمي الحديث  اإلنسانمعها 
تاحتها التكنولوجيا الرقمية للتطبيقات أالبصرية التي  ثارةاإلب تتسممات ابتكارية يتصمإلى  وتقدمه للوصول

نتاج التصميمي أصبحت التقنيات الرقمية من األمور المهمة في عمليات اإل. )(Berkenwald, 2001 المعرفية
سهم هو اآلخر في إظهار أوخيال المصمم الذي  فكر طرح المزيد من التشكيالت البنائية أمامإلى  دتأ وقد
تاحة وسائل تعبير جديدة ومتنوعة تكون إعن األحدث من النواحي التقنية و، باحثا بداعية متعددةإ يبأسال

تعد العمليات التصميمية الرقمية المتمثلة بفن  .ساليب مبتكرة في معالجتها الوظيفية والجماليةأغايات و
ن لهذه الفعاليات مجتمعة غاية نفعية إو ،ذات مهارات تقنية ةدائيأناتج فعاليات ذهنية و) االتجاهي(الفيكتور 

  .),Hussein 2009( المتلقيإلى  شكل رسالة جمالية تمتلك قدرة النفاذيتستلزم استخداما وظيفيا معينا 
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 ،ي يمكن تحقيق ذلك عند كل من المصمم والمتلقي على حد سواءاألسلوبوباالعتماد على التنوع 
سس والقواعد التي تساعده على الكيفية التي ينفذ بها فالضرورة تقتضي أن يكون ملما بعمل األ ،ولهذا

  .خراجها بالشكل الجمالي المطلوبإمنجزاته التصميمية و
 ثارةاإلمن العوامل الداعمة للتوظيف الجمالي الجذب البصري و

 ،البصرية كونها عملية تحفيز ناجحة عن طاقات متحققة في المجال المرئي
وعية قادرة على االستحواذ على وما تمتلكه من خصائص ذاتية وموض

وعملية االتصال المتمثلة بفن الفيكتور تعتمد  .مشاعر المتلقين واهتمامهم
في األساس على قدرة المصمم االبتكارية في تقديم رسالته البصرية 

نظار المتلقي نحو الفكرة المعتمدة لموضوعاته من خالل تفعيل أوتوجيه 
مع بعاد تعبيرية وجمالية متوافقة أمن وظيفة عناصره البنائية بما تضيفه 

  )2(شكل               . )2(كما يوضح شكل .) ,Altman 1998( دائيلدعم الفكري واألا

صبح مفهوم الوظيفة يقترن بمفهوم الجمال بشكل كبير أوفي عصرنا الحاضر المتمثل بعصر التكنولوجيا 
الوظيفة ومفهوم الجمال نى تعددة في تحليل معصبح الحديث عنهما في الفن االتجاهي يتطلب وجهات نظر مأو

المنفعة ف ؛يؤكد الباحث أن الوظيفة من الناحية الجمالية تقترن بالدور النفعي ،وعلى ضوء ذلك .المقترن بها
وهذا ما يمكن اعتماده في العمليات  ،الشعور بالقبول والرضاإلى  في الجمال تحقق غايات نفسية تؤدي

  . )Christodoulou, & liaras, 2008( تي في مقدمتها الفن االتجاهيأي التضمينية الرقمية التي

  ي األسلوبالتنوع : المبحث الثاني
ساسيا وفعاال أعامال  ،من ضمنها الفن االتجاهي، وي من العمليات التصميمية الرقميةاألسلوبيعد التنوع 

والدور الذي من خالله  ،الذي يتركهتي من األثر أهم الوسائل التي تمنح التصميم ذاتية وحيوية تأحد أو
متلكها األحداث الجاذبة تيمكن أن يحقق االنتقاالت البصرية المهمة لدى المتلقي تستحصل بالفاعلية التي 

في تنظيم وتشكيل عناصر عمله ) المصمم( ية بمثابة الطريقة التي يتبعها الفناناألسلوبكما تعد  ،الجمالية
وأن الفن الرقمي الذي يعد الفن  ،بداعيةجا تعبيريا منسجما مع رؤيته اإلالفني البنائية متخذا منها نه

داء ال من خالل األإيمكن تحقيقها  هم تمثالته التي الأحد أاالتجاهي 
ضفاء الجانب الحسي إنوعا من المهارة األدائية في  يتطلبوالتقنية الالزمة 

الفني  سس المستساغة في بناء هيكلية عملهوالتغيير للعناصر واأل
  . ,Naeem) 2011(ومحتوياته الداخلية 

ي في العمليات األسلوبللباحث القول أن التنوع  ،تقدم وفق ما
أساسا في كونه اعتمد  ،من الضرورات المهمة تالتصحيحية المتعددة بات

تصميماته على التنوع التصميمي الذي أصبح أهم سماته المميزة 
  )3(الشكل                  .)3(كلكما يوضح ش .البصرية ثارةالمعززة لإلو

صبح عامال مساعدا في تفعيل نظام العالقات داخل نظامه العام الذي يحكم أداء وظيفة العناصر أو
بة آي يصبح باعثا للملل والكاألسلوبن التصميم الذي يفقد التنوع أالمكونة له لدرجة يمكن القول معها 

فضال عن امتالكه تحديا قادرا  ،المتلقي والعمل التصميمي البصرية التي تعزز االتصال بين ثارةاإلوفقدان 
وتنوعت األساليب التصميمية باختالف توجهات  .بة على حد سواءآبعاده عن ذلك الملل وتلك الكإعلى 

هذه كون المصممين بفعل الكم الهائل من الخيارات التي أتاحتها عمليات التصميم كمؤثر بصري فاعل 
بالتنوع  المتميزةالمتلقي لموضوعاتها  لجذبالفن االتجاهي وضعت  ي يمتلكهاية التاألسلوبالتنوعات 

 خاصفي الفن بوجه عام والتصميم بوجه  األسلوبويتحدد  .البصرية ثارةظهاري المتعدد والمعزز لإلاإل
  :بنوعين هما
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ي ذاتي تجاه بداع والتفرد في التعبير ببعد حسالفردي الذي تندرج فيه صفات اإل األسلوب: النوع األول
   .المدركات والتصورات البيئية والسياسية واالجتماعية

صالة الذي يتطلب نوعا من الخبرة والوعي الفكري واأل األسلوبالجمعي وهو  األسلوب: النوع الثاني
      ظهار مضامينها الوظيفية والجمالية على حد سواءإتجاه استلهام المفردات التصميمية و

)2016Abdel-Moneim, (.  اإلنسانالتنوع التصميمي الكبير الذي حصل على مستوى وفي مقابل 
ساليب جديدة تلبي البنى المستحدثة وتجيب بأكثر معرفة أيكون  ألن المصمم اتتطلع تنمونتاجاته الفكرية 

كونه وسيلة اتصال بصرية تعتمد  ،سئلتها الجمالية التي يعتمدها الفن االتجاهي كمبدأ أساسي لتصميماتهأ
تجعل لكل عنصر قيمة أكبر مما لو كان هذا العنصر ف ،بين العناصر الناشئةلى العالقات الرابطة والصالت ع

 ،سب قيمتها الحقيقية من خالل عالقاتها ببعضهاتألن العناصر البنائية تك ؛بغيره تربطه عالقات منعزال ال
لعناصر التكوينية لها التي تعمل منفردة كونها تقوم بتنظيم ا ؛هميتهاأفالعالقات التصميمية لها فاعليتها و

ظهر من خاللها السمات تثم تتداخل مع بعضها لتكون وحداتها األساسية التي  ،تعطي وظيفة منفصلةف
  .) ,2008Hany(الوظيفية والجمالية 
داء دوره وهو يؤدي دوره التعبيري في تنظيم عناصره أل ،جذب االنتباهإلى  م يهدففالعمل المصم

ي رغم أهميته األسلوبوهذا يعني وفق ما تقدم أن التنوع  .واالهتمام واالستمتاع الجمالي ثارةاإلفي المطلوب 
 ،نه يتحقق من خالل العالقات الشكلية واللونية االتجاهية والحجميةإالجمالية في العمليات التصميمية ف
رها التدرجات الملمسية االتجاهية فضال عن التنوعات األخرى التي تظه ،وغيرها من العناصر البنائية األخرى

 ثارةاإلها تسهم في تعزيز االتصال البصري وميعفن االتجاهي وجالالتي يحتويها الفن الرقمي المتمثل ب
                       التوظيف الجمالي المحقق لنجاح تلك العمليات التصميمية يسالجاذبة من خالل تاس

(Katherine, 2015). خر آو بأني الكبير الذي شهده عالم الفن الرقمي الذي انعكس بشكل ومع التطور التق
طر أميادين كثيرة كان من بين أهم المعطيات ولوج وكه على علوم فن التصميم على اختالف أنواعه وسل

ساسا في نجاحها على التنوع الجمالي المتمثل بالتباينات التصميمية التي يعتمدها الفن أبنائية جديدة تعتمد 
يهام باالتجاهية والحركة التي توضحت بشكل جلي داخل فضاءاتها متضمنا ذلك اإل خاصتجاهي بوجه اال

سلوبية أبنى أوجد ي في التعاطي مع الخيارات التصميمية المتعددة للفن االتجاهي األسلوبوالتنوع  .المقررة
 )المصمم(ودفعت بالفنان ،جلبته من وسائط تقنية فاقت حدود التصور متنوعة تواكب عصر المعلوماتية وما

لوفة ومن ثم الوقوف على قاعدة النظم والعالقات أالبحث عن التجديد في األطر البنائية غير المإلى 
التصميمية وقواعد التصميم التي درج المصممون عليها ضمن اشتراطاتها المتصلة دائما بشواغل الناس 

   .الجمالية واالحتياجية الوظيفية
يتمتع بالثراء المتنوع والتعقيد في  ، فهوجاهي حاله حال فنون التصميم الرقمية األخرىوفن الفيكتور االت

 العكس المتمثل باالختزال، وكذا ياألسلوبالتكثيف الشكلي وصفاته المظهرية نوع من التنوع و، التنفيذ
سمي نويمكن أن  .ةالبصري ثارةاإلحدث يو االختزال أفكالهما سواء أكان التكثيف  ؛الشكلي وصفاته المظهرية

سلوبيا بنائيا جماليا فضال عن التنوع في بناء الفكرة والمضمون وعناصر التصميم أهذه الحاالت تنوعا 
 ثارةاإلظهار التعزيز االتصالي والمتعددة التي تربطها عالقات تماسك مع وسائل التنظيم الجمالية المختلفة إل

  .)(Katherine, 2015البصرية 

  )Digital Art(لفن الرقمي ا: المبحث الثالث
خرى هو مقدرته على االبتكار والتطور وتحويل ما يحيط به من عن الكائنات األ اإلنسانيميز  برز ماأن إ

هذه وبرزت  ،وسائل تساعده على ممارسة حياته والتغلب على العقبات والصعاب والمخاطر التي تهدد وجوده
ى بعد أن ابتكر الوسائل والتقنيات التي يتصل من خاللها مع منذ عصور البشرية األول اإلنسانالمقدرة لدى 
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ساليب مبتكرة في معالجته أزاحت الكثير من ألفن التصميمي وسائل تعبير تكون غايات ولقيمت أ"و .خريناآل
  .) ,2005Nassif( "المعوقات التي تعترض المصمم

فيه ثورات المعلومات واالتصال بالفن ويعيش العالم اليوم مرحلة جديدة من التطور التقني الذي امتزجت 
 ،لكترونيةتاح لغة الحوار المشترك من تكنولوجيا ووسائل االتصال وتكنولوجيا الحاسبات اإلأالرقمي الذي 

رموز مشفرة لها مضامينها إلى مكانية ترجمة المعلومات العملية التصميمية إفقد أتاحت هذه التقنية المتقدمة 
ويعد الفن الرقمي المتمثل بفن الفيكتور االتجاهي متعدد  .عبيرية والوظيفيةالداللية والجمالية والت

فكار حداث تمثيل مرئي لألالتخصصات ويركز على االتصال المرئي وطرق عرضه باستخدام أساليب متنوعة إل
  .) ,2012Ghosoun(والرسالة االتصالية عن طريق برامج الحاسوب 
في مقدمتها الفن الرقمي الذي يمثل ، وجاء نولوجيا الحديثةوحدث التطور الجذري عندما ظهرت التك

كونه ناتجا من تطور عقليته وقدراته المعرفية واتساع دائرة ) المصمم( ة في حياة الفنانيالتقنية الحقيق
دائيا والمحرك لعجلة أعلى المستويات فكريا وأإلى  احتياجاته فضال عن كونه السبب األساسي لالرتقاء به

ية في فن التصميم بفعل هذا التقدم العلمي األسلوبقد تغيرت التقنية و ،االستمرار باالختراعاتالتطور و
بداعية للمصمم دوات التي زادت من القدرات اإلكالخامات واأل بهالمؤثرة ة صعداألجميع والتكنولوجي على 

ابتكارية مضافة إلى  صولصبح من الضروري معها الوأورؤى جديدة  ابعادأمما أضفى على قدراته التصميمية 
   .تتناسب مع التحول السريع للفن الرقمي الذي من ضمنه الفن االتجاهي

أتاحت التكنولوجيا الرقمية للتطبيقات المعرفية للعمليات التصميمية المتمثلة بالفن االتجاهي عددا من 
بواب العلم أمجاالت الحياة ودقة وسهولة تطبيقاتها لدرجة تنسجم مع تطور العديد من ؛ ليةاألسلوبالخيارات 
العالقات التي  .مكانات وقدرات فائقة السرعة والدقةإصبحت نقطة تحول فاعلة لما تمتلكه من أبل و ،والمعرفة

ظهار فكرته ينبغي أن مكانياته المتاحة إلإأدواته وبي الذي يحققه األسلوبيكونها المصمم بواسطة التنوع 
ظهارية ضمن سلسلة من العمليات بغية والتقنيات اإل شكالواأل لواناألالخطوط و علىيعتمد في تنفيذها 

 ةمهم طريقة، وهي وللتقنيات قيم جمالية ذات عالقة مباشرة بالمادة .الناتجين الوظيفي والجماليإلى  الوصول
                 المنجز التصميمي توافق تلك التقنية مع الوظيفة التي يؤديهابمل هذا الجمال تليك

Nguyen, 2015)(.  
 واألفكار لم تعد معه المهارات، إذ للعمليات التصميمية ميزاتالفن الرقمي الذي قدم إلى  وبالتحول 

بداعية التي تحققها الفنون الرقمية بوجه عام قادرة على الصمود أمام األفكار اإل) المصمم( للفنان البسيطة
اسية وفرت الكثير من الجهد والطاقة والكلفة سأ ئكسب التصميم مبادأ مما خاص،والفن االتجاهي بوجه 

  .جانب الدقة المتناهية والسرعة المطلقة في التنفيذإلى  والسهولة
ويرى الباحث أن النجاح الذي يحققه المصمم اليوم في منجزاته التصميمية يعتمد بدرجة كبيرة على 

القوة المتدفقة في هي  بصريةاعلية فيحقق و ،مثلأسلوب أيقوم بمهامه ب، فهو تبني هذه التقنيات الجديدة
يجابي بينه ليها المصمم والتي تحقق التفاعل اإلإالتصميم لها القدرة المؤثرة والحالة االبتكارية التي يتوصل 

فمع تطور التكنولوجيا وتوافر مختلف برامج  .بداع التصميمي لفن الفيكتوراإلإلى  وبين المتلقي للوصول
اهتمام مختلف يحظى بفضال عن كونه  ،كثرها دقة وجماالأحدث الفنون وأمل وجأصبح من أالتصميم الرقمي 

 .جعله عنصرا أساسيا فعاال في ميادين الحياة المختلفةمما ليه إالفئات وهذا ما يفسر النجاح الذي وصل 
ثبتت فاعلية هذا أوجدته صار واضحا في عصرنا الحاضر مع ما تمثل من نتاجات تصميمية أواألثر الذي 

 هذا الفن وفضل التصميمات التي أظهرها فنانأالتأثير لدى المجتمعات عن طريق الفن الرقمي الذي وفر 
)2016Abdel-Moneim, (.  
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  :)Vector Art(فن الفيكتور االتجاهي 
لفكر ت باالزدهار الواسع احدى اهم نتائج التطور الكبير للوعي واأتعد الثورة التكنولوجية التي بد

ي وهذه الثورة هي ثمرة جهد انساني وعمل جاد بذله اإلنسان
اعلى إلى  طوال مسيرته لالرتقاء بحضارته اإلنسان

 المستويات ويعد فن الفيكتور االتجاهي احد اهم انواع
  الخطية االتجاهات والمحاور الرسومات التي تعتمد على

افظة وهي تقنية تمتاز بقدرتها في المح والهندسية والشكلية 
على طبيعتها من حيث الدقة والشكل حتى في حاالت تكبير 
وتصغير مساحة التصميم وعدم تأثرها في درجة الوضوح 

  )4(الشكل              .)4(كما يوضح شكلتكوينها البنائي  ودقة التفاصيل في

ا كشيء ي عنصر من عناصره البنائية طالما يتم تخزينهأنه يسمح بتغير أومن مميزات فن الفيكتور "
 أشكالويتم التعبير عن هذا النوع من التصميمات بخطوط ومنحنيات و .)(Nguyen, 2015 "مستقل

هندسية مرتبطة بتحديد االتجاهات وفق طرق رياضية تسمى بالمتجهات وتمتلك الخصائص الوظيفية 
ثير أبت) كتورالفي(كتسبها مصمم فن يوتعد الفاعلية من السمات المهمة التي  .سواء والجمالية على حد

متنوعة البناء والفاعلية في تصميم الفنون اتها الرقمية لتصميم امتناهي التقنية الرقمية محققا بعدا وظيفيا ال
جوهر العملية االتصالية التي هي بمثابة تنظيم جمالي يحمل فكرة يجسدها المصمم  الفاعلية تعد ؛الرقمية

مكانيات إق المدى التعبيري للعمل التصميمي بما يوفره من باعتماد التقنيات الرقمية المنتقاة بهدف تحقي
  .تحقيقهاإلى  ظهار فكرته التي يسعىإمساعدة على 

  منهجية البحث
تحقيق ل وتحليل المحتوى للوصولالتحليلي الذى يعتمد على وصف الباحث المنهج الوصفي  سيتبع

  .هدف دراسته

  مجتمع البحث وعينته: ثانيا 
ارتأى ، لذا تحديد المجتمع األصلي لدراستهى الباحث تعذر عل فقدراسة البحث بالنظر لسعة مجتمع د

وقد تم اختيارها  ،ساسيةأأن يختار خمسة نماذج كعينة  بعد استشارة مجموعة من الخبراء ذوي التخصص
 :تيةوفق المسوغات اآل

  . هدافهأتتوافق مع عنوان البحث و. 1
  . جماليةتنوع موضوعاتها وأهدافها ووظائفها ال. 2
  .بها التصميمي باستخدام الحاسوئرصانة بنا. 3

  )1( نموذج
يقونيًا اعتمد أنموذج جاء مكونه األساس شكًال : الوصف العام

عند الجزء  ،ينأه من جزؤوتكون فضا ،التكرارات المتعددة والتراكبات
خر المقابل وحمل كل منها ه المعتمدة في الجزء اآلشكالالثاني خلفية أل

 .)5(كما يوضح شكلمختلفة لوانًا أ
  )5(الشكل                    
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  المناقشة والتحليل
ين أجزإلى  ن أولى التوظيفات الجمالية في النموذج تظهر من خالل نظامه التصميمي الذي قسم فضاءهإ

لوانها أحجامها وأالمتكررة المتباينة في  شكالمتقابلين احتوى الجزء األسفل المجاور للركن األيمن األ
 .المتوازية وضمت اللونين األبيض والرمادي ن الجزء اآلخر المقابل لها اعتمد الخطوطأددة في حين المتع

ومن الوسائل التنظيمية التي اعتمدها المصمم  .ليؤكد المصمم من خاللها االتجاهية اإلشعاعية باتجاه مركزه
كبر حجما من أالذي يبدو المتكرر في نموذجه هذا لتحقيق الجمال تمثلت بالسيادة الشكلية واللونية للشكل 

األخرى التي تكررت بصورة نظام التكثيف الشكلي الذي تحقق من خالله العمق الفضائي المثير  شكالاأل
 شكالتلك األبحاطت ألالنتباه وليؤسس في ذات الوقت تراكبا متعددا بينهما زاد من جماليته الظالل التي 

ساهم في وضوح التكثيف الشكلي  امصمم من خاللها جذبا بصريالمختلفة ليحقق ال المتكررة من جوانبها
لما  فاعال ابنائي اوبما أن اللون يعد عنصر .الذي صاحبه تكثيف لوني وحجمي واتجاهي على حد سواء

لوان طيف الشمس التي لها معان أداللية وجمالية فقد اعتمد المصمم من خالل توزيعة ني يحمله من معا
بصرية ساهم في تعزيزها ذلك االنسجام المتوافق  إثارةمن خالل تبايناتها وتضاداتها  تعبيرية متعددة ليحقق

اللونين األبيض والرمادي بخص الخطوط المتوازية تماما والمتوازن في توزيعاتها الفضائية المتنوعة وباأل
 اللذينين أمن الجزكل  أشكالليضيف من خاللها بعدا جماليا متعددا ساهم في تعزيزه التماسك المترابط بين 

ن العالقة التصميمية بينهما بمثابة تكامل الجزء مع أين ذاتهما والتي بدت وكأتكون منها النموذج وبين الجز
يقاع المكثفة واإل شكالسفل الذي يحوي األيقاع غير المنتظم في الجزء األشك أن اإل وال .خرالجزء اآل

ي الجزء اآلخر المقابل له والتي تم تحقيقهما من خالل المنتظم الصادر من تكرارات الخطوط المتوازية ف
تحتاجه العمليات التصميمية بكل  وسيلة التكرار قد سحبت بصر المتلقي نحوها لتأسيس التناغم الذي

  .نواعهاأ

  )2( نموذج
تكون النموذج بشكل عام من شكل واحد : الوصف العام

 إلى ه الذي قسمئالفراشة محتال مجمل فضابسائد تمثل 
كما  .األلوانفي  ينين متساويين في المساحة ومتباينأجز

  .)6(يوضح شكل
  المناقشة والتحليل

ولى المالحظات التنظيمية التي اعتمدها المصمم أن إ
سست ناتجا جماليا تمثلت بالسيادة الشكلية لشكل أوالتي 

  )6(شكل ال     لزمأ مما ،الفراشة التي احتلت معظم فضاء النموذج المقرر له
بد من  وال، جاذبة لتحقيق أبعاد جمالية متنوعة إثارةبصرية حققت معها كهينمة  تلقي بالتوجه نحوهالم
أن النظام التصميمي للنموذج والذي اعتمده المصمم مؤكدا العالقة التكاملية بين الشكل السائد إلى  شارةاإل

ومباشرا لتحقيق أغراضه الوظيفية وفضائيته التي بدت وكأن هذه العالقة تحمل بين ثناياها مضمونا واضحا 
المستخدمة في الشكل  األلوانوقيمه الجمالية التي أظهرتها االنسجامات المتعددة سواء كان ذلك من خالل 

و من خالل التماثل الحاصل بالتقسيم الفضائي للشكل السائد المتمثل بالفراشة ليحقق ألوان فضائه أالسائد و
 .)المصمم(ليه الفنان إهدف  لنموذج استقرارا واستمتاعا بصريا وهذا مامن خالله توازنا متماثال يمنح ا

فقد أظهرها الشكل السائد  ،البصرية ثارةاإلمن الوسائل التنظيمية التي حققت  االتجاهية العاموديةو
ي يؤسس الناتج الجمالي الذ استوعبه وهذا ما الذيه ئبهاما بحركته داخل فضاإعلى ليمنح النموذج باتجاه األ

نها جاءت على عكس اتجاهية الشكل أت وكوالتي بد ،)هئفضا(عززه الفضاء في اتجاهية خلفية النموذج 
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المتساويين في مساحتهما ليمنح بصر  الداكنين المتجاورينزرق سود واألاألالسائد الذي حمل اللونين 
تي حملت القيمة اللونية المتلقي من خالل ذلك جذبا بصريا فاعال ساعد في وضوحه تلك الكتلة الشكلية ال

ضفاء الجانب التعبيري والوظيفي لهذه العالقة التي البيضاء في الجانب األيمن منه وتحمل ملمسيه متعددة إل
  .ن تشكل المتابعة البصرية لهامن أبد  ال

من  أما اللون الذي يعد العنصر البنائي الجاذب فقد اعتمده المصمم في جميع تفاصيل النموذج وبدأ
لوانه التي جاءت شفافة في الجناح األيمن ومتوافقة في عالقتها في ألفراشة المهيمن الذي توزعت شكل ا

أحيط بها  ،بنين األسود والايسر فقد اعتمد لونين داكنين تمثال بالثراء الجمالي وهما اللونالجناح المقابل األ
فضال عن  اجمالي اداللي ىمثل معني بيضمجموعة من النقاط البيضاء ليشكل من خالل رمزيتها كون اللون األ

ثار انتباه بصر أا بعدا وظيفيا وتعبيريا عليهتحقيقه ظالال لجوانب الجناح األيسر للفراشة وهذا مما أضفى 
يعزز االعتقاد  امتلك كل منهما اتجاهات مختلفة وهذا ما اللذينالمتلقي فضال عن الشكلين األساسيين 

ي الذي يؤسس بدوره استمتاعا جماليا زاد من وضوحه التوازن الوهمي يهام الحركاستالم اإلإلى  للوصول
ظهرها أما وسيلة التنظيم الجمالي المتمثلة بالنسبة والتناسب فقد أ ،الذي حققه المصمم في نموذجه هذا

 ثارةاإلضفاء الجانب االتصالي المعزز بغصان إلالمصمم من خالل االختالفات الحجمية في أجزاء الوردة واأل
االندماج ومتابعة فكرته التي حملت مضمونا تعبيريا مباشرا يمكن أن يستلمه إلى لبصرية التي تدفع المتلقي ا

 .)المصمم(هداف الفنان أهم أومن ثم تحقيق األبعاد الوظيفية والجمالية التي تعد  ،المتلقي بوضوح وسهولة
جه هذا ناتجا جاذبا للبصر من خالل التي اعتمدها في نموذ األلوانخر عززت آومن جانب  ،هذا من جانب

حد التواشج إلى  لوان شكل الطائر المثيرة لالستمتاع والمنسجمةأتجاذباتها وانسجاماتها وفي الخصوص 
والمتمثل بالوردة  ماين ضم الجزء األعلى منهأالذي احتوى على جز) النباتي(لوان الشكل اآلخر أفضال عن 

الصفراء والصفراء المحمرة في حين أن  األلوانعي الجمالي وجاءت بالتي عكست الجانب الطبي األلوانعلى 
لوان أخضر وبدرجات متباينة مشكلة مع لوانها الواقعية المتمثلة باللون األألوان الساق واألغصان ضمت أ

ضفاء ناتج تعبيري وجمالي ووظيفي على حد سواء وهذا التنوع الشفافة إل األلوانخلفيتها التي احتوت 
  .نه يعزز االتصال البصري بين المتلقي والنموذج التصميميأشك  والحجمي والشكلي واالتجاهي الاللوني 

  )3( نموذج
 هئاعتمد النموذج في نظامه التصميمي على تقسيم فضا

ت على ءساسيين احتال جل مواقعه الفضائية وجاأين أجزإلى 
 .)7(كما يوضح شكل ، خلفية ضمت القيمة اللونية السوداء

 قشة والتحليلالمنا
ن أولى التوظيفات الجمالية التي حققها المصمم في نموذجه إ

احتل أن  األلوانهذا من خالل التوزيع الفضائي للخطوط و
  )7(الشكل      والشكلية ا جانبا فضائيا مهما تساوى في األهمية اللونيةمكل منه

في ، والمتموجة الخطوط المنحنية الذي جاء مكونة األساس من هما الجزء األعلى من الفضاءحدأوقد احتل 
سفل المقابل له والذي جاء مكونه األساس من الخطوط المستقيمة والمتوازية خر الجزء األحين احتل اآل

التي جاءت كلها بالقيمة الضوئية البيضاء وهذا التوزيع الفضائي الذي جاء منظما تنظيما متوافقا مع فكرة 
   .نبا جماليا متعدداجاعليه ضفت أساسية التي التصميم األ

ن ءاماتها المتعددة فالجزالبصرية من خالل انسجا ثارةاإلوساهم عنصر اللون مساهمة فاعلة في تحقيق 
خر آهذا من جانب ومن جانب  ،ساتهايهم تاسأحد االزاهية التي مثلت  األلوانن قد ضم كل منهما ااألساسي

 الوني اوتواشج اتوافقأوجد ن الخلفية القائمة السواد مع لو األلوانظهرته هذه أالنسجام اللوني الذي إن اف
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بعاد ومن عناصر البناء األخرى التي توضحت فيه األ ،يحقق السمات الجمالية والداللية على حد سواء
ات تباينت هشكل كل منهما اتجا، إذ الجمالية فقد تمثلت باالتجاهية الواضحة للخطوط والمنحنية والمستقيمة

فضال عن ،ه االتجاهية عدت بمثابة تنظيم جمالي للفن الرقمي المتمثل بالفن االتجاهي وهذ ،في توجهاتها
ا النموذج الذي اعتمدت فكرته على المجال متكون منه نيذلين األساسيين الأبين الجز العالقة التكاملية ما

المذكورين وقد ين أحيث توزعت مفرداتها لتحتل جوانب متعددة من الجز االحيوي المتمثل بمجال الموسيق
عطاء جانب داللي كون هذا اللون بحد ذاته يمثل الطهارة بيض إلهذه المرموزات الموسيقية باللون األت جاء

الترابط إلى  هذا باالضافة .ذلك من مسميات والتي كلها تعزز الجانب الجمالي والوظيفيإلى  والوفاق وما
ن وحدته التصميمية تعد أدرجة يمكن القول معها المتماسك الذي تحقق بين األجزاء البنائية للنموذج ل

  .ه المقررئغايتها الجمالية والتعبيرية داخل فضا

  ) 4( نموذج
تجريدية حملت اتجاهات متعددة  أشكاليتكون النموذج من خطوط و

الشفافة التي  األلوانلوانا متنوعة جاءت فكرته على خلفية ضمت أو
  .)8( كما يوضح شكل ،بيضبين األزرق واألخضر واأل انحصرت ما

  )8( الشكل                         المناقشة والتحليل
ميع ج ها التجريديةأشكالهم التنظيمات الجمالية حيث امتلكت أحد أسسها النموذج أعدت االتجاهية التي 

تشكلت  شكالاالتجاهات واألأن  شك أكانت عن طريق خطوطها المستقيمة أو المنحنية وال االتجاهات سواء
انتباه بصر المتلقي كونها  إثارةما التباين اللوني وتضاداتها فقد حملت هي األخرى أ .فكرة التصميم هامن

كيد ستحقق تعزيزا اتصاليا أبين اتجاهاتها المختلفة وهذه االنسجامات بالت بينها وما حققت انسجاما ما
الي الذي زاد من حضوره تجريدية تجعل المتلقي متابعا لمواقعها الفضائية وبالتالي استالم الناتج الجم

ويالت وتفسيرات عززت الجذب البصري من خالل تخيالت المتلقي أوالتي حملت ت ،البنائية للنموذج شكالاأل
ظهرت أما الوحدة التصميمية التي تمثلت في النموذج فقد أ .البصرية ثارةاإلالمتعددة التي بال شك تحقق 

لوانا متباينة ومتضادة فضال عن اتجاهاتها أالخطوط التي حملت و شكالبين كل تلك األ اتماسكا وترابط
السمات الجمالية من أسست ومالمسها وقيمتها الضوئية وكلها حققت الوحدة التصميمية الفاعلة وبالتالي 

  .خالل توظيف تلك العناصر
ائي من ظهار العمق الفضإأوضح النظام التصميمي للنموذج الذي اعتمد ة، جماليالومن المالحظات 

والخطوط التي اعتمدها المصمم في نموذجه هذا  شكالاأل اخالل التراكبات المتعددة والمتنوعة التي حققته
تعد وسيلة تنظيم جمالي تعزز  التيوالخطوط  شكالبين بصر المتلقي وهذه األ من خالل التفاوت المسافي ما

ظام التصميمي من احتمالية استالم ناتج القبول ظهره النأوزاد البعد الثالث الذي  ،االتصال المثير لالهتمام
  .خرىأجزاء العمل التصميمي من جهة وبينها وبين خلفيتها من جهة أوالرضا من خالل العالقة الرابطة بين 

سهمت أقد  شكالالقيمة اللونية البيضاء التي رافقت خلفية األ ذاتومن النافع أن يذكر الباحث أن الهالة  
متابعة تفاصيل العالقة ليدفع  البصرية الجاذبة لالستمتاع الجمالي وهذا ما ثارةاإل تحقيقفي بشكل فاعل 

ضفاء سمات إالتصميمية بين عناصر التكوين ووسائل التنظيم التي منحت استقرارا وقبوال للنموذج وبالتالي 
  .عليه جمالية متعددة ومتنوعة

  النتائج
خيارات عديدة  التجاهي في عملية تنظيم نصوصها ووضعتميز دور برمجيات التصميم المتمثلة بالفن ا. 1

  .ومتنوعة أمام المصمم لتحقيق التوظيف الجمالي
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و ترابطا أكثر انسجاما وتناسقا أسهمت الفنون الرقمية في التنوع التنظيمي للعناصر النباتية وجعلها أ. 2
  .بفعل التوظيف الجمالي

ن األنماط النوعية والفاعلة في التنظيم المساحي والفضائي تعد األساليب المتنوعة في الفنون الرقمية م. 3
  فن االتجاهي البراز هوية العمليات التصميمية المتمثلة بإل

البصرية المتحققة من خالل  ثارةاإلعبرت خياراتها المتنوعة من تطبيق ، إذ دور مهم للبرمجيات الرقمية. 4
   .التوظيف الجمالي للفن االتجاهي

بعد الجمالي مع مراعاة البعد الوظيفي في الفن االتجاهي من خالل التنسيق العالي بين وحدات االهتمام بال. 5
  .ه ووسائل تنظيمه ومعالجتها بدقة متناهيةئبنا

تحمله من  عدت الفنون الرقمية المتضمنة الفن االتجاهي األساس في عمليات الجذب البصري لما. 6
  .لشكل واللون واالتجاه والملمس فضال عن الدقة والوضوحمكانات الهائلة المعالجة على مستوى ااإل

ية باعتماد االختالفات بالمسارات االتجاهية فاعلية معززة لالتصال المرئي األسلوبظهرت التنوعات أ. 7
   .التي من ضمنها الفن االتجاهيركة داخل فضاءات الفنون الرقمية يهام بالحلتحقيق اإل

ع في الفنون الرقمية بوجه عام والفن االتجاهي بوجه خاص انسجاما حقق التوظيف الجمالي المتنو. 8
  .)المصمم(مفروضا مع الفكرة األساسية التي اعتمدها الفنان 

حقق التوظيف اللوني في مختلف تنظيماته من الفن االتجاهي تناغما وانسجاما بطريقة ال تتعارض مع . 9
  .بداعي لهالمستوى اإل

إلى  بصرية معززة لالتصال بغية الوصول إثارةادات في وحدات الفن االتجاهي ظهرت التباينات والتضأ. 10
   .تحقيق التوظيف الجمالي

لوظيفة الفن االتجاهي  اي الشكلي وصفاته المظهرية في الفن الرقمي داعما ومعززاألسلوبظل التنوع . 11
  .كعنصر بنائي فاعل ومؤثر ومحقق في ذات الوقت سمات جمالية مضافة

نفيذ العمليات التصميمية الرقمية التي من ضمنها الفن بت نهمت الدقة المتناهية والوضوح المقروسا. 12
  .تحقيق الجوانب الوظيفية والجمالية والتعبير على حد سواء في االتجاهي

  التوصيات 
ليمية وضع برامج تعو .مواكبة التطور والتحديث التقني الرقمي من قبل المؤسسات ذات الشانالعمل على . 1

  .تعتمد الفن الرقمي
مكانات واسعة تالئم عمليات إلما تتضمنه من  بمراحلها المتقدمة من التقنيات الرقمية ضرورة االستفادة. 2

  .ج الفنيااألخر
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